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1. Ako hodnotíte dopad aktivity v
Cieľ hodiny – budovať morálne hodnoty, ľudskosť, ohľaduplnosť, toleranciu...
Motivácia – diskusia o tom, čo je morálne a
pomôcť a nie mu ubližovať. 
Nakoľko sa blížil lyžiarsky výcvik a
zdravotníčky, motivovala som žiakov, ako je super lyžovanie, že musíme byť 
ohľaduplní  na svahu, na chate, v
koleno, vykĺbené rameno / a žiaci reagovali ako by s
najsilnejšia časť hodiny, lebo žiaci sami nechápali, čo všetko sa môže stať ich 
vlastnou nezodpovednosťou. 
 
 

2. Ktorú časť aktivity hodnotíte pozitívne?
 
Rozhovor so žiakmi a príklad z 
pomohli na svahu, odniesli je na chatku, odniesli lyže......

 
 

3. Ktorú časť aktivity hodnotíte negatívne?
 
Nič negatívne sa nevyskytlo! 
 

 
 

4. Čo odporúčate na aktivite v
 

Nič by som nechcela zlepšiť, ale chcem, aby všetci 
podobnú hodinu, lebo ja som sa stretla len z
super. 

 
Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu! 
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my. Ako by si sa zachoval, keby? 
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Ako hodnotíte dopad aktivity v porovnaní s jej cieľom? Ako na aktivitu reagovali žiaci?
budovať morálne hodnoty, ľudskosť, ohľaduplnosť, toleranciu...

tom, čo je morálne a ako sa zachovať, keď niekto potrebuje 

Nakoľko sa blížil lyžiarsky výcvik a všetci žiaci sa zúčastnia a ja vykonávam funkciu 
zdravotníčky, motivovala som žiakov, ako je super lyžovanie, že musíme byť 
ohľaduplní  na svahu, na chate, v jedálni a uviedla som príklady z výcviku

žiaci reagovali ako by sa zachovali....to bola asi 
najsilnejšia časť hodiny, lebo žiaci sami nechápali, čo všetko sa môže stať ich 

 

Ktorú časť aktivity hodnotíte pozitívne? 

 lyžiarskeho, keď si žiačka poranila koleno a spolužiaci jej 
pomohli na svahu, odniesli je na chatku, odniesli lyže...... 

Ktorú časť aktivity hodnotíte negatívne? 

 

Čo odporúčate na aktivite v budúcnosti zlepšiť? 

Nič by som nechcela zlepšiť, ale chcem, aby všetci žiaci, ktorí pôjdu na lyžiarsky výcvik mali odučenú 
podobnú hodinu, lebo ja som sa stretla len z pozitívnym výsledkom. A naši žiaci sa zachovali ozaj 

aktivitu reagovali žiaci? 
budovať morálne hodnoty, ľudskosť, ohľaduplnosť, toleranciu... 

ako sa zachovať, keď niekto potrebuje 

ja vykonávam funkciu 
zdravotníčky, motivovala som žiakov, ako je super lyžovanie, že musíme byť 

výcviku / narazené 
a zachovali....to bola asi 

najsilnejšia časť hodiny, lebo žiaci sami nechápali, čo všetko sa môže stať ich 

spolužiaci jej 

žiaci, ktorí pôjdu na lyžiarsky výcvik mali odučenú 
naši žiaci sa zachovali ozaj 



 

 
 
 

 
 

 

 


